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Een groot aantal computers voor een organisatie als geheel 
implementeren was ooit een vrij eenvoudig proces voor het IT-team. 
Gestandaardiseerde hardware en software maakten een uniforme 
aanpak mogelijk om het personeel van apparatuur te voorzien. 

Op de moderne werkplek is het echter een complex en lastig proces 
geworden om apparaten op het eindpunt te implementeren. Een 
steeds mobieler personeelsbestand maakt tegenwoordig gebruik 
van allerlei uiteenlopende eigen of bedrijfsapparaten, variërend van 
tablets tot laptops en desktopcomputers. Bovendien is de traditionele 
netwerkperimeter dankzij de cloud aanzienlijk verlegd. Er zijn dan 
ook nieuwe beleidsregels en controlemiddelen nodig  
om de datastroom binnen en buiten de organisatie te beschermen. 

Het configureren van apparaten op het eindpunt met de juiste 
applicaties, profielen en beveiligingsinstellingen voor elke 
gebruiker, trekt een zware wissel op de toch al zo overbelaste 
IT-afdeling en vaak worden de totale eigendomskosten daardoor 
alleen maar hoger. Voor bedrijven met honderden of duizenden 
gebruikers kan de invloed op de tijd, kosten en productiviteit van de 
IT-afdeling, maar ook van de organisatie als geheel, zeer nadelig zijn.

Het is natuurlijk evenmin een toeval dat de vertragingen en 
verstoringen in verband met de configuratie en de implementatie van 
apparaten ook de gebruikers van deze systemen zwaar frustreren.  
Ze willen gewoonweg zo snel, probleemloos en doelmatig mogelijk 
aan de slag met hun nieuwe apparaat.
Deze impact op gebruikers is echt geen banale kwestie. Uit het  
in 2019 door IDG uitgevoerde Digital Business-onderzoek bleek 
dat de belangrijkste maatstaf voor IT-managers voor een succesvolle 
digitale transformatie, een verbeterde productiviteit dankzij 
efficiëntere processen en automatisering was.

Introductie

https://www.microsoft.com/en-us/surface/business/where-to-buy-microsoft-surface
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Microsoft is deze uitdaging vol aangegaan door juist de aspecten van 
doelmatigere processen en automatisering te benadrukken bij de 
implementatie van Windows-apparaten. 

Microsoft introduceert een baanbrekend, zogenaamd 'zero-
touch' implementatiemodel, waarbij gebruik wordt gemaakt 
van in Windows 10 ingebouwde functies, samen met een groot 
aantal aanvullende cloudservices en -mogelijkheden.

Via deze aanpak kunnen apparaten rechtstreeks door een Microsoft-
partner aan bedrijfsmedewerkers worden overgedragen en 
beschikken ze al over vooraf geïnstalleerde, vereiste beleidsregels, 
instellingen en applicaties of kunnen deze automatisch worden 
geladen zodra de gebruiker het apparaat inschakelt.

Zero-touch heeft de stap van theorie naar werkelijkheid al ondergaan 
voor het Microsoft Surface voor Bedrijven-productaanbod, 
waaronder laptops, tablets, 2-in-1-apparaten en desktopcomputers. 
Deze Surface-apparaten beschikken over ingebouwde mogelijkheden 
die de kracht van Windows 10 en een aantal Microsoft-cloudservices 
volop uitbuiten, zodat configuratie en implementatie aanzienlijk 
worden vereenvoudigd. Het resultaat: gebruikers kunnen een in de 
fabriek verzegeld apparaat binnen een paar minuten voor hun 
bedrijf gebruiksklaar maken. 

Zero-touch implementatie is een cruciaal onderdeel van de 
innovatieve aanpak van Microsoft van eindpuntbeheer tijdens  
de volledige levenscyclus van een apparaat. 

https://www.surface.com/business
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Een fundamenteel element van zero-touch implementatie maakt deel 
uit van Windows 10 zelf. Windows Autopilot is een set technologieën 
waarmee bedrijven en hun apparatuurleveranciers Windows 
10-apparaten kunnen instellen en vooraf configureren, maar ook 
opnieuw kunnen instellen, herbestemmen en, indien nodig, herstellen. 

Hardwarefabrikanten kunnen ervoor kiezen om hun apparaten direct 
vanaf de fabriek klaar voor Autopilot af te leveren. IT-teams kunnen 
dan met de hardwareleverancier en apparaatdistributeur samenwerken 
om implementatieprofielen en applicatieconfiguraties in te stellen 
voor verschillende typen gebruikers, op basis van hun rol binnen het 
bedrijf, hun toegangsrechten, hun locatie en andere parameters. Dit 
wordt mogelijk door apparaatleveranciers toe te staan om alle Windows 
Autopilot-registraties te verwerken in het Azure Active Directory-
tenantdomein in de cloud van de klantorganisatie. Hierdoor hoeft de IT-
afdeling van het bedrijf de bedrijfsimages, -apparaatstuurprogramma's 
en andere -configuratieonderdelen afkomstig van Gold-partners niet 
handmatig te laden en onderhouden.

Nadat de apparaatleverancier een apparaat vooraf volgens de vereisten 
heeft geconfigureerd, kan dit direct naar de gebruiker worden 
verzonden, zonder tussenkomst van de IT-afdeling. Wanneer de 
gebruiker het apparaat inschakelt en online gaat, worden alle vereiste 
applicaties, beleidsregels en instellingen automatisch door Windows 
Autopilot aangeleverd.

De kernmogelijkheden van Windows Autopilot werken 
in combinatie met een groot aantal andere Microsoft-
cloudservices om implementatie en doorlopend beheer 
van Windows 10-apparaten nog verder te automatiseren.  

Windows 10 Autopilot, de basis voor 
zero-touch implementatie

Enkele van de krachtigste en waardevolste services zijn gebundeld in 
het Microsoft 365-productaanbod, inclusief Azure Active Directory en 
Microsoft Intune, de service voor mobiel apparaatbeheer.

https://www.microsoft.com/microsoft-365/windows/windows-autopilot
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Microsoft heeft het aanbod aan Surface-apparaten geoptimaliseerd 
om dit volop van Windows Autopilot én van het volledige scala 
aan aanvullende Microsoft 365-services te kunnen laten profiteren. 
Dit vormt geen verrassing, omdat Autopilot zelf is ontworpen voor 
en oorspronkelijk getest op Surface-apparaten. Tegenwoordig 
wordt elk Surface-apparaat direct vanaf de fabriek met Autopilot-
mogelijkheden geleverd, evenals met een schoon Windows 10-image 
zonder bloating, zodat overbodige apps en reclame kunnen worden 
vermeden. Microsoft verzamelt de apparaat-id van elke verkochte 
Surface en slaat deze voor apparaatbeheer in de cloud op.

Elk Surface-apparaat wordt ook geleverd met een vooraf 
geïnstalleerde versie van Office Professional Plus. Daarmee wordt  
de algehele Autopilot-ervaring verder versneld. Als gebruikers kant-
en-klaar over Office Pro Plus kunnen beschikken, kunnen ze direct 
met professionele productiviteitssoftware met een licentie aan  
de slag en deze geheel aan hun eisen aanpassen. 

Nog een cruciaal aspect: als eerste Windows 10-apparaatleverancier 
die Autopilot in zijn producten heeft getest en aanbiedt, heeft 
Microsoft tevens het voortouw genomen om het partnerecosysteem 
op te bouwen dat nodig is om zero-touch implementaties te kunnen 
leveren. Deze partners, waaronder distributeurs, CPS's (Cloud Solution 
Providers) en andere partners, kunnen de vereiste expertise leveren 
die de obstakels voor IT-implementatie wegneemt en zorgt dat 
gebruikers sneller aan de slag kunnen.

Een ongekend moderne 
implementatie met Surface 



Een ongekend moderne implementatie met Surface 7Zero-touch 
implementatie

Zero-touch implementatie kan via de volgende stappen  
op Surface-apparaten worden ondersteund:

01
Wanneer Surface-apparaten worden gekocht, koppelt Microsoft 
de koper aan een CSP. De CSP krijgt van Microsoft een EDI-feed 
(Electronic Data Exchange) met de serienummers van de apparaten 
die de klant heeft gekocht. De CSP kan deze data vervolgens in 
het Microsoft Partner Center invoeren. Dit is een tool die een 
vertrouwensrelatie onderhoudt met het tenantdomein van een 
klant. Partner Center schrijft deze apparaten vervolgens bij Windows 
Autopilot in. De apparaten worden automatisch weergegeven als 
beschikbare apparaten in het tenantdomein van de klant. Het enige 
wat de klant hoeft te doen, is het verzoek van de CSP accepteren  
om apparaten aan hun tenantdomein toe te voegen.

02
Het IT-team van de organisatie kan vervolgens de Azure Active 
Directory-portal van de organisatie en Intune gebruiken om het 
serienummer, het producttype en andere informatie over  
de apparaten te raadplegen. Met behulp van die toegang kunnen IT-
beheerders profielen op basis van de rol of de afdeling van gebruikers 
maken en applicaties, beleidsregels en instellingen implementeren 
die worden geladen zodra de apparaten door de doelmedewerkers 
worden ontvangen en door hen worden ingeschakeld.

03
Zodra een medewerker het Surface-apparaat inschakelt en een 
netwerkverbinding tot stand brengt, roept het apparaat Microsoft aan 
en vermeldt het de apparaat-id. Microsoft controleert de apparaat-
id en gaat na of het apparaat voor Autopilot is geregistreerd. Als het 
apparaat is geregistreerd, wordt het Intune-exemplaar in de tenant 
van de gebruiker automatisch op de hoogte gesteld en neemt Intune 
de implementatie over. Dit proces zorgt er ook voor dat alleen  
de apparaten die een organisatie koopt en autoriseert toegang 
hebben tot bedrijfsresources.
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04 
Intune pusht de applicaties, beleidsregels en instellingen naar het 
Surface-apparaat, zodat er geen image teruggezet hoeft te worden 
De gebruiker kan binnen een paar minuten aan de slag met het 
apparaat en elke geïmplementeerde applicatie wordt automatisch aan 
Azure Active Directory gekoppeld. Hierdoor kan de identiteit van de 
medewerker worden weergegeven zonder dat verdere setup is vereist.

05 
Als het Surface-apparaat gebruiksklaar is, begint de fase van volledig 
levenscyclusbeheer. Tijdens deze periode profiteert het apparaat 
van handsfree wijzigingen en configuratieaanpassingen op basis van 
verschillende Microsoft 365-services en -functies. Het apparaat kan 
bijvoorbeeld opnieuw worden ingesteld en geïmplementeerd met 
een ander profiel voor een nieuwe gebruiker, worden vervangen met 
inbegrip van een nieuwe garantie en een identieke configuratie of 
veilig buiten werking worden gesteld. Momenteel is Surface het enige 
Windows 10-apparaat dat over een automatische service beschikt 
om de registratie ongedaan te maken/opnieuw uit te voeren voor 
apparaten die binnen de garantieperiode worden vervangen. Andere 
M365-services, waaronder Windows Update voor Bedrijven, Defender 
Advanced Threat Detection en de Microsoft Intelligent Security 
Graph, zorgen ervoor dat het apparaat altijd up-to-date, veilig en 
volledig beheerd is.
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Surface is ook een pionier op het gebied van de 
'white-glove' implementatieoptie, waarmee de 
toegang van medewerkers tot apparaten nog 
verder wordt versneld. 

Een Microsoft-partner of de IT-afdeling kan de verpakking openen 
voordat de gebruiker het ontvangt, het inschakelen, verbinden 
met internet en de Windows-knop vijf keer indrukken om de 'white 
glove'-modus in te schakelen. De tussenpersoon kan vervolgens 
alle apps en instellingen downloaden, het apparaat opnieuw in de 
doos verzegelen en volledig geconfigureerd en gebruiksklaar naar 
de gebruiker verzenden. Dit biedt de gebruiker een prettige (en 
snellere) eerste ervaring.

In de toekomst wordt elk Surface-apparaat op de 
productverpakking van een label voorzien met de PKID 
(Product Key Identification) en het versienummer van het 
besturingssysteem. Met deze labels wordt registratie van 
apparaten bij Autopilot door de partner of door de klant zelf 
vereenvoudigd. 

Surface-apparaten zijn niet alleen de eerste apparaten waarop 
Autopilot oorspronkelijk is getest en ingeschakeld. Surface-apparaten 
beschikken ook als eerste over enkele van de meest innovatieve 
functies van Autopilot, waaronder de hybride aanmeldfuncties voor 
Active Directory. Daarmee kan een apparaat bij Active Directory 
worden geregistreerd en door Intune worden beheerd.
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Aanzienlijke tijd-  
en kostenbesparingen

Met behulp van de zero-touch implementatie- en 
beheerfuncties van Surface-apparaten kunnen organisaties 
aanzienlijke besparingen op de gebruikskosten behalen. 
Forrester Consulting heeft een Total Economic Impact™-onderzoek 
uitgevoerd naar de kostenbesparingen en zakelijke voordelen van 
Surface-apparaten (zie "Maximizing Value with Surface"), waaronder 
de mogelijkheden om Windows Autopilot en verschillende Microsoft 
365-services te gebruiken.

Uit een enquête onder meer dan 300 organisaties die 
gebruikmaakten van Microsoft Surface-apparaten en Microsoft 365 
Enterprise kwam Forrester tot de volgende conclusies:

• 78% van de respondenten was van mening dat er tijd voor 
IT en werkuren waren bespaard bij het configureren  
en implementeren van Surface-apparaten, vergeleken met 
andere apparaten.

• 78% was tevens van mening dat Microsoft Surface IT-tijd 
en werkuren bespaarde voor het beheren en bijwerken 
van Microsoft 365.

https://info.microsoft.com/rs/157-GQE-382/images/The_Total_Economic_Impact_of_Microsoft_365_Surface_Devices_Final.pdf
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Forrester kon ook aanzienlijke besparingen in tijd en kosten 
berekenen in verband met op Autopilot gebaseerde provisioning 
van Surface-apparaten en -applicaties. Voor een gemiddelde 
samengestelde organisatie met 1500 medewerkers:

Heeft Autopilot het configuratieproces voor apparaten 
met gemiddeld 25 minuten per apparaat verkort.

Is de tijd voor provisioning van applicaties met 2,6 uur 
per applicatieaanvraag verminderd.

Is de tijd voor apparaatbeveiliging en -aanpassing met 
2,5 uur per apparaat verminderd.

Tijdens de gebruiksprojectie van drie jaar die Forrester maakte, 
kon dit samengestelde bedrijf volgens verwachting een voor 
risico gecorrigeerde netto huidige waarde van USD 680.000 
behalen, direct als gevolg van de geautomatiseerde apparaat- 
en applicatieprovisioning die door de combinatie van Surface  
en Microsoft 365 wordt geleverd.



Aanzienlijke tijd- en kostenbesparingen 12Zero-touch 
implementatie

Veel organisaties overal ter wereld profiteren zelf al van de voordelen 
van dit soort Surface-implementatie. KMD, een Deens bedrijf dat 
software- en IT-services verleent, ontdekte dat veel van de meer 
dan 3500 medewerkers Surface Laptop 2-apparaten kozen als ze 
zelf mochten kiezen. Hun voorkeur leverde ook positieve voordelen 
op voor de IT-afdeling van KMD, dankzij Windows 10, Autopilot en 
Microsoft 365.
"Omdat alles zich in de cloud bevindt, duurt het ongeveer 10 minuten 
om een [Surface] apparaat gebruiksklaar te maken", aldus Anders 
Damm Christensen, Senior Manager modern workplace en web 
experience bij KMD. "Normaal duurde het 24 uur en moesten we 
apparaten vanaf een volledige back-up terugzetten."

KMD

https://customers.microsoft.com/en-US/story/733168-kmd-denmark-professional-services-microsoft365-windows10-office365
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Norwegian Air Shuttle

Aan de andere kant van de Noordzee profiteert Norwegian Air 
Shuttle ook van de voordelen van hun keuze voor Surface Pro 
met LTE Advanced-apparaten. Norwegian Air Shuttle is met meer 
dan 10.000 medewerkers de grootste luchtvaartmaatschappij in 
Scandinavië. De Surface Pro met LTE Advanced-apparaten fungeren in 
de cockpit als EFB (Electronic Flight Bag), met informatie variërend van 
vluchtinformatie tot gebruikshandleidingen voor piloten.
De luchtvaartmaatschappij moet honderden vliegtuigen van EFB's 
voorzien en gebruikt daarvoor Windows Autopilot. 
"We kunnen voor provisioning van EFB's een geheel nieuw niveau 
bereiken met de mogelijkheden die de Microsoft-oplossingen 
momenteel bieden", aldus Klaus Olsen, EFB-beheerder bij Norwegian 
Air Shuttle. "Waar ik het apparaat ook naartoe stuur, ik kan er zeker 
van zijn dat dit dankzij de Intune-portal en Windows Autopilot exact is 
geconfigureerd zoals wij willen: met alle instellingen, eSIM-profielen en 
software."

https://customers.microsoft.com/en-US/story/736726-norwegian-air-shuttle-travel-and-transportation-surface-en-au
https://customers.microsoft.com/en-US/story/736726-norwegian-air-shuttle-travel-and-transportation-surface-en-au
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Optimale waarde met Surface

Forrester Consulting heeft meer dan 300 besluitvormers op IT-gebied 
ondervraagd, heeft diepgaande interviews gehouden bij twee grote 
organisaties en heeft een geavanceerd Total Economic Impact-
framework ontwikkeld om de bedrijfswaarde te beoordelen van 
implementatie van Microsoft Surface-apparaten in combinatie met 
Microsoft 365 Enterprise. Voor het model werd ook een samengesteld 
bedrijf met 1500 medewerkers gecreëerd om de voor risico aangepaste 
huidige waarde (Present Value of PV) van deze technologiecombinatie 
voor een periode van drie jaar te kunnen schatten.

Als onderdeel van dit onderzoek vroeg Forrester de respondenten 
van de enquête om de belangrijkste redenen aan te duiden voor 
implementatie van Microsoft 365 op Surface-apparaten. De drie 
belangrijkste redenen:

57%

50%

55%

Het verhogen van de productiviteit van 
medewerkers dankzij de tools die workflows, 
communicatie en samenwerking verbeteren 
(genoemd door 57% van de respondenten).

Creativiteit en teamwork stimuleren 
(genoemd door 55%).

Het automatiseren en stroomlijnen van 
activiteiten voor apparaatimplementatie  
en -beheer (genoemd door 50%).
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Dankzij de vele geavanceerde functies en mogelijkheden van  
de Surface-apparaten zelf, waren er nog grotere voordelen. Forrester 
berekende bijvoorbeeld dat medewerkers er qua productiviteit bijna 
vijf uur per week op vooruit zouden gaan dankzij het gebruik van 
Surface-apparaten, wat leidt tot een PV van USD 9,6 miljoen over een 
periode van drie jaar. Daarmee werd de productiviteitsverbetering door 
het gebruik van Microsoft 365 zonder Surface-apparaten meer dan 
verdubbeld.

Op andere gebieden bespaarden medewerkers dankzij de 
mobiliteitsfuncties van Surface, zoals eSIM voor veilig werken op elke 
locatie en de mogelijkheid om meerdere applicaties naast elkaar uit te 
voeren, meer dan 4 uur werktijd per week, waarmee in een periode van 
drie jaar een PV van USD 2,8 miljoen werd gegenereerd.

Aanvullende Surface-functies leidden tot grote voordelen op een aantal 
andere gebieden, waaronder het succesvol uitvoeren van creatieve taken, 
zakelijke besluitvorming en het afhandelen van beveiligingslekken. Al met 
al berekende Forrester dat het samengestelde bedrijf over de periode 
van drie jaar een netto PV van USD 11,3 miljoen zou behalen en een 
rendement op de investering van 112%.
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Modern beheer mogelijk maken 

Hoewel zero-touch apparaatimplementatie een ideale eindstatus 
vertegenwoordigt, is niet elke organisatie bereid om zomaar op dit 
model over te stappen. Een van de grootste obstakels is de noodzaak 
om bestaande praktijken en beleidsregels te laten varen, met daar 
bovenop de uitdagingen die samenhangen met het beheer en het 
upgraden van slecht gecatalogiseerde en reeds geïmplementeerde 
bedrijfsapparaten.

Gelukkig kan Surface voldoen aan de behoeften van elke 
organisatie, ongeacht hoe ver ze in dit traject zijn gevorderd. 
Ze kunnen beginnen met een verouderd beheermodel op basis van 
een on-premises SCCM-implementatie (Systems Center Configuration 
Manager), ze kunnen een hybride scenario gebruiken met Active 
Directory/Azure Active Directory met gezamenlijk beheer door 
SCCM en Intune of ze kunnen een volledig cloudgebaseerde 
apparaatbeheeroplossing met Intune hebben. 

Vergeleken met andere Windows 10-apparaten worden Surface-
apparaten geleverd met veel ingebouwde functies voor zero-touch 
implementatie en beheer. Surface is natuurlijk ook ontworpen voor 
nauwe interoperabiliteit met andere Microsoft-services, waaronder 
Azure Active Directory, SCCM en Intune.

Door de beheerfuncties langzaam aan te laten verschuiven van on-
premises systemen naar de cloud, kunnen bedrijven beginnen te 
profiteren van de mogelijkheden van moderne apparaatimplementatie 
en -beheer, met een model voor gezamenlijk beheer dat evenwichtig 
tussen on-premises en cloudservices is verdeeld. Uiteindelijk helpt 
Microsoft organisaties die een geheel nieuw model willen toepassen 
door volledig cloudgebaseerde apparaatimplementatie en -beheer 
aan te bieden.



Surface is toonaangevend in zero-touch implementatie

Elk Windows 10-apparaat kan profiteren van Windows Autopilot en de 
beheermogelijkheden in de cloud die Microsoft 365 biedt. Maar Surface-apparaten 
zijn speciaal ontworpen voor zero-touch implementatie en geoptimaliseerd om de 
meest eenvoudige, soepele en krachtige interoperabiliteit te bieden dankzij een 
scala aan Microsoft 365-mogelijkheden.

Het gebruik van Surface-apparaten vermindert complexiteit en verbetert de 
productiviteit van de IT-afdeling van een organisatie en de medewerkers. IT-
professionals zijn zeer positief over de combinatie van Microsoft Surface en 
Microsoft 365 omdat ze samen zijn ontworpen om de kosten en complexiteit 
van implementatie, beheer en beveiliging te verminderen. Microsoft breidt de mogelijkheden 
van apparaatconfiguratie, -implementatie en -beheer in de cloud 
steeds verder uit en Surface-apparaten blijven dé toonaangevende Windows-
apparaten omdat ze deze nieuwe opkomende mogelijkheden volledig kunnen 
uitbuiten.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

 2019 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden. Dit document wordt ‘in de huidige staat’ geleverd. Informatie en 
meningen in dit document, inclusief URL's en andere websiteverwijzingen, kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. 
Gebruik is op eigen risico. Dit document geeft je geen enkel recht op enig intellectueel eigendom van welk Microsoft-
product dan ook. Je mag dit document kopiëren en gebruiken voor je eigen interne referentiedoeleinden.


	Surface takes
	Driving significant
	A path to modern
	Maximizing value
	Introductie
	Windows 10 

	Windows 10
	Surface is toonaangevend

	Windows 10 autopilot, the foundation for zero-touch deployment: 
	A path to modern manageability: 
	Maximizing value with Surface: 
	Surface leads the zero-deployment pack: 
	Surface takes modern deployment to a new level: 
	Driving significant time and cost savings: 
	Introduction: 
	Page 3: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 10: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 14: 


